
PROTOKOLL 
STYREMØTE 2. OKTOBER, BODØ 

 
 

Alle var tilstede utenom Aud Lillian Utstrand. Mai-Britt Martinsen møtte som 
vararepresentant for Aud Lilian Utstrand. 
 
Sak 19/01: Godkjenning av protokoll fra styremøte 14.9 
 
Innstilling til vedtak: 

Protokoll fra styremøte 14.9 godkjennes.  
 

Det ble bemerket at innstilling til vedtak manglet på sak 14/01. Dette skal rettes opp. 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt, med endringer som anført ovenfor. 
 
Sak 20/01 Orienteringer 
 
Det ble gitt orientering til styret om møtet 17.9 med institusjonsledere i regionen. Møtet ble 
vurdert som positivt. Styrets vedtak om foretaksstruktur er i det store og hele blitt tatt vel i 
mot. Heller ikke i media har det vært stor uro. 
 
Det ble videre orientert om de møter med hovedtillitsvalgte styrerepresentanter har deltatt på 
med departement og fylkeskommune. 
 
Det ble gitt en orientering om det arbeidet som skjer i forhold til arbeidsgivertilknytningen og 
NAVO. Alle de regionale foretak er involvert. Ansattes styrerepresentanter fratrådte under 
denne orienteringen. 
 
Det ble gitt en orientering om arbeidet med innkjøpssentral i Vadsø og møte med Norsk 
Sykepleierforbund den 1. oktober. 
 
Sak 21/01 Prinsipper for sammensetning av helseforetakenes styrer  
 
Innstilling til vedtak: 

1. Styret viser til Helseforetaksloven og saksforelegget. 
 
2. Styret vil legge følgende kriterier til grunn for videre arbeid med styresammensetning: 
 
• Kunnskap om forhold knyttet til regnskapslov 
• Innsikt i og kunnskap om styring av komplekse organisasjoner 
• Geografisk representasjon 
• Kunnskap om/representasjon fra forsknings- og utdanningssystemet 
• Brukererfaring 
• Representasjon fra førstelinjetjenesten 
 
3. Kjønnsbalansen i styret skal sikres ved at minst 40% av det samlede antall  offentlige 

oppnevnte representanter i samtlige styrer skal utgjøres av det kjønn det er færrest 
medlemmer fra. 

 



4. Styret viser til sitt vedtak i sak og understreker at styreleder ikke skal komme fra det  
    geografiske området helseforetaket har sitt hovedkontor. 

 
Etter en god diskusjon rundt de punktene som ble trukket frem i saksframlegget ble 
innstillingens punkt 1 og 3-4 enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt 
med tilføyelse av følgende kulepunkt: 

• Kompetanse i forhold til samiske samfunnsforhold 
 

To nye punkter ble i tillegg enstemmig vedtatt. De var som følger: 
5. Styret anbefaler at det i en overgangsperiode til 1.5.02 oppnevnes representanter for de 

ansatte på samme måte som til regionalt helseforetak. 
6. Styret for sykehusapotekene skal ha seks medlemmer, derav to representanter fra de 

ansatte. 
 

Det arbeides mot at oppnevning av styrene skal skje på styremøte 16. oktober. Forslag på 
kandidater forventes å være fremmet innen 14. oktober. 
 
Sak 22/01 Utlysning stillinger som fagdirektør og organisasjonsdirektør, videre  
                  arbeid med  innbemanning 
 
Innstilling til vedtak: 

1. Styret viser til saksforelegget. 
2. Styret godkjenner de foreliggende utkast til stillingsannonser 
3. Styret viser til sitt tidligere vedtak om etablering av administrasjon i RHF. Arbeidet 

med utforming av stillingsbeskrivelser for RHF administrasjon må iverksettes, som 
grunnlag for innbemanning fra fylkeskommunens administrasjon, innenfor de rammer 
omstillingsavtalen trekker opp og styret har vedtatt. 

 
Utkast til stillingsannonser ble diskutert, og det kom frem enkelte nye momenter som burde 
med i stillingsannonsene, deriblant ønske om erfaring fra prosessarbeid. Videre at erfaring fra 
ledelse av serviceorganisasjoner trekkes inn som et punkt. 
 
Innstillingens punkt 1 og 3 enstemmig vedtatt. 
 
Innstillings punkt 2 ikke vedtatt. Nytt punkt 2 formulert som følger: 

2. Endringsforslag fremkommet i diskusjonen inkorporeres i stillingsannonsene. 
Sekretariatet gis fullmakt til rykke inn annonser i media. 

 
Nytt punkt 2 enstemmig vedtatt. 
 
Sak 23/01 Nordnorsk helsenett 
 
Innstilling til vedtak: 

1. Helse Nord RHF vil med dette markere sin vilje til å overta eierskapet av Nordnorsk 
helsenett, i dag organisert som interfylkeskommunalt foretak. 

2. Helse Nord RHF inviterer fylkeskommunene til en dialog om overtagelsen av 
Nordnorsk helsenett. 

 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 



Sak 24/01 Innleie av økonomileder til Helse Nord RHF 
 
Saken ble lagt fram over bordet på møtet. 
 
Innstilling til vedtak: 

Styret tar styreleders innleie av økonomileder fra PriceWaterhouseCoopers til orientering. 
 

Innstilling enstemmig vedtatt. I tillegg ble følgende vedtak gjort. 
Engasjementet gis ingen fortrinnsrett til ordinære stillinger i regionalt helseforetak. 

 
 
Sak 25/01 Informasjonspolicy og Helse Nord RHF 
 
Innstilling til vedtak: 

1. Styret engasjerer en informasjonsmedarbeider ut året  
2. Det skal utarbeides en informasjonspolicy for Helse Nord RHF, basert på 

prinsipper fastlagt av styret 
3. Sak om informasjonspolicy skal forelegges for styret for endelig godkjenning 

 
Innstillingens punkt 2 og 3 enstemmig vedtatt. 
Innstillingens punkt 1 ikke vedtatt.  
 
Styreleder fikk i samarbeid med administrasjonen fullmakt til å vurdere nærmere behovet for 
en informasjonsmedarbeider inneværende år, og til å engasjere nødvendig bistand. 
 
Sak 26/01 Budsjett 2002 
 
Olav Slåttebrekk fra Eier- og foretaksgruppen i Sosial- og helsedepartementet orienterte om 
budsjettprosessen. 
 
 
Sak 27/01 BUP Sjøvegan 
 
Innstilling til vedtak 

1. Styret viser til sitt vedtak om etablering av helseforetaksstruktur og 
saksutredningen. 
 
2. BUP Sjøvegan organiseres som del av Helseforetak…. 
 

Innstillingen endret til følgende: 
1. Styret viser til sitt vedtak om etablering av helseforetaksstruktur og 

saksutredningen. 
2. BUP Sjøvegan organiseres som del av helseforetaket RiTø. 
3. Styret vil i løpet av kommende år foreta en gjennomgang av grensene mellom 

foretak med sikte på en klarere arbeidsdeling.Nåværende arbeidsfordeling mellom 
helseforetakene vil gjelde inntil en slik gjennomgang er foretatt. 

 
Sak 28/01 Ansettelse av administrerende direktør 
 
Innstilling til vedtak: 



Marit Eskeland, Bodø, gis tilbud om stilling som administrerende direktør. Det er 
ønskelig med tiltredelse snarest mulig. 

 
Det ble fremmet forslag om en totrinns votering, hvor man først stemte over et forslag om 
utsettelse av saken grunngitt i behandlingshastighet, for smalt søkergrunnlag og et ønske om 
større breddekompetanse hos aktuelle søkere. 
 
Det ble stemt over utsettingsforslag. 

Forslaget falt med 8 stemmer mot representanten Martinsens stemme. 
 

Det ble deretter stemt over opprinnelig innstilling til vedtak: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 
 
Sak 29/01 Eventuelt 
 
En sak var meldt til eventuelt:  
Sted for kommende styremøter. 
 
Det ble bestemt at styremøtene 16/10 og 29/10 holdes i Bodø, mens møtet 14/11 holdes i 
Tromsø. 
 
 
 
 
 
Neste møte er i Nordlandsbankens lokaler i Bodø den 16.10. Tidsrammen er 10.00 – 14.00. 
 
 
 
 
 
For administrasjonen 
 
 
Thomas Neby Baardseng 
regionkoordinator 
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